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Lag
om ändring av lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (459/2015) 115 § 2 mom.,
ändras 2 § 1 mom., 250 §, 252 § 2 mom., 255 § 1 och 4 mom., 257 § 4 mom. och 286 §

2 mom., av dem 2 § 1 mom. sådant det lyder delvis ändrat i lag 93/2016, samt
fogas till lagen nya 255 a och 275 a § som följer:

2 §

Definitioner

I denna lag avses med
1) arbetstagare den som denna lag tillämpas på enligt 8 och 9 §,
2) företagare den som denna lag tillämpas på enligt 188–190 §,
3) skada påföljden av ett skadefall enligt 15 §,
4) oförsäkrat arbete arbete som utförs av en arbetstagare som arbetsgivaren i strid med

3 § 1 mom. inte har försäkrat och arbete som utförs av en arbetstagare som arbetsgivaren
med stöd av 3 § 2 mom. inte är skyldig att försäkra,

5) obligatorisk försäkring en försäkring som avses i 3 §,
6) skadad den som har råkat ut för ett skadefall enligt 15 §,
7) EU:s förordningar om social trygghet Europaparlamentets och rådets förordning

(EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen och Europaparlamen-
tets och rådets förordning (EG) nr 987/2009 om tillämpningsbestämmelser till förordning
(EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen,

8) dataskyddsförordningen Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679
om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om
det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän da-
taskyddsförordning),

9) tredjestat en stat på vilken EU:s förordningar om social trygghet och sådana över-
enskommelser om social trygghet som innehåller bestämmelser om olycksfall i arbetet
och om yrkessjukdomar och som är bindande för Finland inte tillämpas,

10) ålderspension ålderspension enligt de lagar som nämns i 3 § i lagen om pension
för arbetstagare (395/2006), ålderspension enligt den tidigare lagstiftning som avses i
1 § 2 mom. i lagen om införande av lagen om pension för arbetstagare (396/2006), ålder-
spension enligt folkpensionslagen (568/2007) och motsvarande pensioner som betalas
från utlandet,

11) sjukpension full invalidpension och arbetslivspension som beviljats tills vidare en-
ligt de lagar som nämns i 3 § i lagen om pension för arbetstagare, sjukpension som bevil-
jats tills vidare enligt folkpensionslagen, full invalidpension enligt den tidigare lagstift-
ning som avses i 1 § 2 mom. i lagen om införande av lagen om pension för arbetstagare,
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invaliditetspension enligt den tidigare lagstiftning som avses i 1 § 3 mom. i lagen om in-
förande av folkpensionslagen (569/2007) och motsvarande pensioner som betalas från ut-
landet samt sådant avträdelsestöd enligt 24 § 2 mom. i lagen om införande av lagen om
pension för arbetstagare som ska beaktas som pension enligt 92 § 2 mom. i lagen om pen-
sion för arbetstagare.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

250 §

Begränsning av den registrerades rätt

En i dataskyddsförordningen avsedd registrerad har inte rätt enligt artikel 18.1 a i den
förordningen att kräva att försäkringsanstalten begränsar behandlingen av personuppgifter
när försäkringsanstalten sköter en uppgift enligt denna lag, om den registrerades krav på
begränsning är uppenbart ogrundat.

252 §

Rätten för en försäkringsanstalt och en besvärsinstans att få uppgifter

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
När uppgifter som behövs för handläggningen av den skadades ersättningsärende be-

gärs av arbetsgivaren får det till arbetsgivaren endast lämnas ut de sekretessbelagda upp-
gifter om den skadade som är nödvändiga för att specificera de begärda uppgifterna.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

255 §

Försäkringsanstaltens rätt att lämna ut uppgifter

Utöver vad som förskrivs i offentlighetslagen har en försäkringsanstalt rätt att, trots se-
kretessbestämmelserna och andra begränsningar i rätten att få information, lämna ut upp-
gifter som grundar sig på verkställigheten av denna lag enligt följande:

1) till behöriga myndigheter och organ får uppgifter som är nödvändiga för att verk-
ställa uppgifter enligt EU:s förordningar om social trygghet och en överenskommelse om
social trygghet som är bindande för Finland lämnas ut,

2) till ett ministerium, Skatteförvaltningen och inrättningar eller sammanslutningar
som sköter det lagstadgade socialförsäkringssystemet och som administrerar sådana soci-
ala förmåner som påverkas av en ersättning enligt denna lag, får i fråga om en person som
fått ersättning enligt denna lag lämnas ut personbeteckning och övriga identifieringsupp-
gifter, uppgifter om utbetalda ersättningar, uppgifter om arbetsgivaren och andra härmed
jämställbara uppgifter som är nödvändiga för samkörning av personuppgifter och annan
övervakning av engångskaraktär för att utreda brott och missbruk som riktar sig mot soci-
alskyddet, samt till polis- och åklagarmyndigheten de ovannämnda uppgifterna, om de är
nödvändiga för att utreda brott och väcka åtal,

3) till en annan försäkringsanstalt som bedriver lagstadgad försäkringsverksamhet och
till Trafikförsäkringscentralen och Patientförsäkringscentralen får uppgifter som är nöd-
vändiga för att utreda deras ansvar för samma skada lämnas ut,

4) till en annan försäkringsanstalt och den som orsakat skadan får sådana uppgifter
lämnas ut som är nödvändiga för att utöva den regressrätt som en försäkringsanstalt som
bedriver försäkringsverksamhet enligt denna lag har,

5) till en personuppgiftsansvarig som bedriver kreditupplysningsverksamhet får upp-
gifter lämnas ut om utsökningsbara fordringar som försäkringsanstalten med stöd av den-
na lag har på försäkringstagaren och den försäkringsskyldige,
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6) till en verksamhetsenhet för hälso- och sjukvården och till en självständig yrkesutö-
vare vilka avses i 252 § 1 mom. 3 punkten får de uppgifter om den skadade lämnas ut som
är nödvändiga för att ge en betalningsförbindelse eller när en försäkringsanstalt begär ett
sakkunnigyttrande för avgörande av ett ersättningsärende.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Trots bestämmelserna i 2 och 3 mom. får ett försäkringsbolag till ett företag som avses

i 2 mom. lämna ut och i sin övriga försäkringsverksamhet använda de uppgifter om för-
säkringstagaren som behövs för kundtjänst, kundrelationer och annan kundhantering, om
inte något annat följer av dataskyddsförordningen. Sådana uppgifter är den försäkringsta-
gande arbetsgivarens eller företagarens namn, personbeteckning, företags- och organisa-
tionsnummer och kundnummer, kontaktinformation, ägarförhållandena i företaget och fö-
retagets försäkringsarrangemang enligt denna lag och den lönesumma som ligger till
grund för dem samt uppgifter med anknytning till kundhanteringen som kan jämställas
med dessa uppgifter.

255 a §

Försäkringsbolags rätt att lämna ut uppgifter för att förebygga brottslighet som riktas mot 
försäkringsbolag och Trafikförsäkringscentralen

Om inte något annat följer av dataskyddsförordningen har ett försäkringsbolag, utöver
vad som föreskrivs i offentlighetslagen, rätt att trots sekretessbestämmelserna och andra
begränsningar som gäller erhållandet av uppgifter till ett annat försäkringsbolag och Tra-
fikförsäkringscentralen lämna ut uppgifter enligt 30 kap. 3 a § i försäkringsbolagslagen
som baserar sig på verkställigheten av denna lag och som gäller brott som riktats mot för-
säkringsbolaget i samband med verkställigheten av denna lag för något viktigt intresse i
anslutning till förebyggande av brottslighet som riktas mot försäkringsbolag och Trafik-
försäkringscentralen.

I en situation som avses i 1 mom. får försäkringsbolaget endast lämna ut uppgifter som
är nödvändiga för skötseln av det aktuella ärendet.

På rätten att behandla uppgifter enligt 1 och 2 mom. tillämpas det som i 30 kap. 3 a § i
försäkringsbolagslagen föreskrivs om försäkringsbolags rätt att behandla uppgifter om
brott och brottsmisstankar.

257 §

Försäkringsanstaltens skyldighet att lämna ut uppgifter till 
Olycksfallsförsäkringscentralen

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Utöver det som i offentlighetslagen och i denna lag föreskrivs om hemlighållande av

uppgifter ska de personuppgifter som lämnats ut för Olycksfallsförsäkringscentralens
uppdrag enligt 235 och 236 § hållas hemliga och de får inte användas eller lämnas ut för
att användas när beslut som gäller den försäkrade fattas, med undantag för fall enligt 262 §
3 punkten.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

275 a §

Maskinell underskrift av beslut

Beslut som en försäkringsanstalt meddelar med stöd av denna lag får undertecknas ma-
skinellt.
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286 §

Övergångsbestämmelser

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Med avvikelse från 1 mom.
1) kan olycksfallspension och menersättning enligt lagen om olycksfallsförsäkring inte

efter att denna lag trädde i kraft bytas ut mot ett kapital som motsvarar deras kapitalvärde,
2) ska 32 § tillämpas på yrkessjukdomar som har debuterat före denna lags ikraftträ-

dande när det ersättningsärende som gäller dem har inletts först efter lagens ikraftträdande,
3) tillämpas bestämmelserna i avdelning IV och VIII också på skadefall som inträffat

före denna lags ikraftträdande,
4) tillämpas bestämmelserna i 39–42 § också på skadefall som inträffat från och med

den 1 januari 2005,
5) tillämpas bestämmelserna i 35 kap. samt 275 och 275 a § också på olycksfall i arbe-

tet som inträffat och yrkessjukdomar som debuterat före den 1 januari 2016.
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

————
Denna lag träder i kraft den 20 april 2020.

Helsingfors den 17 april 2020
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